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Fundos até 2030

Prioridades europeias para os fundos no Portugal 2021-2027
Uma Europa mais inteligente — transformação industrial inovadora e inteligente

Melhorar as capacidades
de investigação e
inovação
Tirar proveito das
vantagens da
digitalização
Crescimento e a
competitividade das
pequenas e médias
empresas

•
•

O investimento na investigação e inovação, enquanto instrumento para melhorar
o valor acrescentado e reforçar a inovação nas empresas em todos os setores
A colaboração entre a investigação pública e privada e a mobilidade de recursos
humanos qualificados entre instituições de I&D e empresas

•
•

Desenvolvimento de competências digitais orientadas para o mercado
Apoiar a integração das tecnologias digitais nas empresas e nos processos de
produção das micro, pequenas e médias empresas

•

Expandir as atividades das PME, criar emprego, incentivar a internacionalização e
promover uma transformação industrial neutra em termos climáticos
Fomentar o ecossistema empresarial, a ligação em rede, novos instrumentos de
comercialização, o reforço das competências de gestão e da literacia financeira, a
partilha de conhecimentos entre setores e para além das fronteiras nacionais

•
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Apoios
Os apoios do PRR a atividades económicas são atribuídos
de acordo com as regras da UE em matéria de Auxílios de
Estado, (regras e limites fixados no Regulamento Geral de
Isenção por Categoria - Regulamento UE n.º 651/2014 da
Comissão);

O quadro de referência das taxas de financiamento das
despesas elegíveis será o que decorrer do respetivo
enquadramento no regime de Auxílios de Estado em
vigor.
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Auxílios de Estado - Princípio basilar
Os auxílios estatais são proibidos, a menos que autorizados pela Comissão ou pelo Conselho
A intenção de conceder auxílios estatais deve ser previamente notificada à Comissão, a menos que abrangida
por um regulamento/decisão de isenção
Com Notificação prévia:
• Orientações relativas aos auxílios
regionais
• Quadro Temporário para o
Covid19
• …
• Tratado da UE

Sem Notificação prévia:
• RGIC Regulamento Geral de
Isenção por Categorias –
Regulamento UE 651/20214

Auxílios de
Estado

Exemplos de Intensidades de Auxílio Máximas aplicáveis a empresas
(RGIC Regulamento UE 651/2014)
I&D

• Auxílios à investigação e desenvolvimento e inovação (art. 25.º):
• 25% para Investigação experimental
• 50% para investigação industrial e estudos de viabilidade
Médias +10pp ou Pequenas +20pp | Coop. ou div. ampla +15pp. Até máx. de 80%

Investimento
produtivo

• Auxílios com finalidade regional (art.14º), (Mapa de Auxílios Regionais 2021-2027):
• Açores: 50% | Madeira: 40%
• Norte, Centro e Alentejo: 30%
• Regiões (c) designar pelo Estado Membro 10% ou 15%.
Médias +10pp ou Pequenas +20 pp (apenas em proj. com DE<50M€)
• Auxílios ao investimento a favor das PME (art.17º): Pequenas: 20% | Médias 10%

Qualificação e
Internacionalização

• Auxílios em matéria de consultoria (art.18º), às PME para a participação em feiras (art.
19º), à inovação a favor das PME (art.28º): 50% PME
• Auxílios à inovação em processos e organização (art. 29º): 50% PME | 15% Não PME em
cooperação c/ PME

Formação

Auxílios à formação (art.31º): Intensidade de Auxílio: 50% + 10pp desfavorecidos | + 10pp
Médias ou + 20pp pequenas
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PRR - Componentes

PRR – Versão integral (transparencia.gov.pt)

PRR | Resiliência
C5 Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial
Investimentos

• RE-C05-i01.01: AGENDAS/ALIANÇAS MOBILIZADORAS PARA A REINDUSTRIALIZAÇÃO
• RE-C05-i01.02: AGENDAS/ALIANÇAS VERDES PARA A INOVAÇÃO EMPRESARIAL
Aviso N.º01/C05-i01/2021
• Convite à Manifestação de Interesse para Desenvolvimento de Projetos no âmbito das Agendas
Mobilizadoras para a Inovação Empresarial
Aviso N.º 02/C05-i01/2022
• Convite à apresentação de Propostas finais para Desenvolvimento de Projetos no âmbito das
Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial

Agendas

930 milhões de euros
• 558 milhões de
euros - Agendas
Mobilizadoras para
a Inovação
Empresarial;

• 372 milhões de
euros - Agendas
Verdes para a
Inovação
Empresarial.

Concurso de ideias.
Apresentação de
manifestações de
interesse até 30 de
Setembro de 2021

1
Pré-qualificação de
candidaturas
submetidas

Convite para
apresentação
de projetos
finais

2
Avaliação da CCA
c/ júri com
participação de
personalidades
internacionais

Contratualização do
investimento
Metas:
1º sem. 2022: 5 contratos
2º sem. 2022: 10 contratos

3
Execução dos projetos
Metas:
Dez 2025: 10 novos Produtos
Serviços ou Sistemas em áreas
estratégicas relevantes

Agendas – Tipologias de Projetos

Pactos de Inovação
Transformar estruturalmente o tecido produtivo
com impactos relevantes no emprego qualificado
e produção de bens e serviços transacionáveis.
• Valor de investimento indicativo mínimo de 50
milhões de euros

• Desenvolvimento por um Consórcio que
integre, preferencialmente, um mínimo de 10
entidades, incluindo empresas (pelo menos
uma Não PME) e ENESII
• Estar concluído e com resultados concretizados
até 31.12.2025

Projetos Mobilizadores de
Agendas de Inovação
Investimentos promovidos por empresas, em
articulação com instituições de I&I, para
concretizar o desenvolvimento e transferência
da I&D e a sua transformação em novos bens e
serviços nas áreas estratégicas inovadoras
selecionadas como alvo na agenda.
• Valor de investimento indicativo mínimo de
EUR 20 milhões

• Duração máxima de 36 meses

Iniciativas coletivas desenvolvidas em Consórcios liderados por Empresas
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Agendas - tipologias de investimento
Projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, centrados prioritariamente
em TRL mais próximos do mercado, incluindo processos de transferência de
tecnologia e de demonstração, com vista à sua introdução no mercado;
Projetos de investimento produtivo, que concretizem a produção de novos bens e
serviços, com claro enfoque no apoio à produção tecnologicamente avançada por
parte dos investidores empresariais;
Projetos de qualificação e internacionalização das organizações, incluindo apoio ao
desenvolvimento de plataformas e bases de dados;
Projetos de capacitação de recursos humanos, incluindo programas de formação
avançada;
Projetos de divulgação e promoção das iniciativas e dos produtos, processos ou
serviços desenvolvidos no âmbito das agendas.

AGENDAS - Exemplos de Intensidades de Auxílio Máximas aplicáveis a empresas
(RGIC Regulamento UE 651/2014)
I&D

• Auxílios à investigação e desenvolvimento e inovação (art. 25.º):
• 25% para Investigação experimental
• 50% para investigação industrial e estudos de viabilidade
Médias +10pp ou Pequenas +20pp | Coop. ou div. ampla +15pp. Até máx. de 80%

Investimento
produtivo

• Auxílios com finalidade regional (art.14º), (Mapa de Auxílios Regionais 2021-2027):
•
Açores: 50% | Madeira: 40%
•
Norte, Centro e Alentejo: 30%
•
Regiões (c) designar pelo Estado Membro 10% ou 15%.
Médias +10pp ou Pequenas +20 pp (apenas em proj. com DE<50M€)
• Auxílios ao investimento a favor das PME (art.17º): Pequenas: 20% | Médias 10%

Qualificação e
Internacionalização

• Auxílios em matéria de consultoria (art.18º), às PME para a participação em feiras (art. 19º), à inovação a
favor das PME (art.28º): 50% PME
• Auxílios à inovação em processos e organização (art. 29º): 50% PME | 15% Não PME em cooperação c/
PME

Formação

Auxílios à formação (art.31º): Intensidade de Auxílio: 50% + 10pp desfavorecidos | + 10pp Médias ou +
20pp pequenas

Apoios a Entidades Não Empresariais não são – Apoios até 100%
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PRR | Transição Climática – C11 Descarbonização da Indústria
O investimento na componente Descarbonização da Industria destina-se a promover e apoiar:
Aviso N.º 01/C11-i01/2021
• Desenvolvimento de roteiros de descarbonização da
industria e capacitação das empresas.

a)

Processos e tecnologias de baixo carbono na
industria;

b)

Medidas de Eficiência energética na indústria;

c)

Incorporação de energia de fonte renovável e
armazenamento;

Apoio à elaboração de roteiros de
descarbonização da indústria e capacitação
das empresas

Aviso N.º 02/C11-i01/2022
Apoio à Descarbonização da Indústria

Esta iniciativa é crucial para que a industria possa contribuir para as metas de redução de emissões de
gases com efeito de estufa (45% a 55%), de incorporação de energias renováveis no consumo bruto de
energia final (47%) e de eficiência energética (35%) assumidas por Portugal.

Apoios
Aviso N.º 02/C11-i01/2022 Descarbonização da Indústria:
Tip

a)

b)

c)

Tipo de Auxílio de Estado (Regulamento UE 651/2014)

Intensidades Máximas de Apoio

Superar as normas ambientais da União (art.36º)

40% (Grandes) | 50% (Médias) |
60% (Pequenas)

Antecipar as normas
ambientais da UE (art.37º)

10% (GE) | 15% (ME) | 20% (PE)
5% (GE) | 10% (ME) | 15% (PE)

Antecipar + 3 anos:
Antecipar 1 a 3 anos:

+ 15pp
Norte,
Centro
Alentejo
Açores e
Madeira
ou
+ 5pp
regiões “c”
em Lisboa e
Algarve

Despesas
Elegíveis
Sobrecustos de
investimento:
• Como um
investimento
separado, ou
• Comparação
c/ um
investimento
semelhante
menos
favorável ao
ambiente

Aumento da eficiência energética (art.38º)

30% (GE) | 40% (ME) | 50% (PE)

Cogeração de elevada eficiência (art.40º)

45% (GE) | 55% (ME) | 65% (PE)

Produção de energia a partir de fontes renováveis
(art.41º)
Pequenas instalações sem sobrecusto (1):

45% (GE) | 55% (ME) | 65% (PE)

Custos dos estudos ambientais (art.49º)

50% (GE) | 60% (ME) | 70% (PE)

Outros custos de descarbonização não RGIC

De Minimis – até 200 mil € durante 3 anos por empresa única

30% (GE) | 40% (ME) | 50% (PE)

(1) capacidade instalada inferior a 500 kW; energia eólica com capacidade instalada inferior a 3 MW ou menos de 3 unidades; biocombustíveis com capacidade
instalada inferior a 50 000 toneladas/ano. Pequenas instalações com um ponto comum de ligação à rede de eletricidade são consideradas uma única instalação.

Roteiros de descarbonização da indústria e capacitação das empresas

Aviso N.º 01/C11-i01/2021
Orçamento: 10 M€
Data Limite: 31 de março

Descarbonização da Indústria
Aviso N.º 02/C11-i01/2022
Orçamento: 705 M€
Data Limite: 29 de abril

PRR | Transição Digital
C16. Empresas 4.0
Capacitação Digital
das Empresas
TD-C16-i01

• Academia Portugal Digital – Portugal Digital

100 M€

• Emprego + Digital 2025 - IEFP
• Comércio Digital – Bairros Digitais - DGAE
• Comércio Digital – Aceleradoras - DGAE
• Comércio Digital – Int. via e-commerce - AICEP

Transição Digital
das Empresas
TD-C16-i02

• Emp. – Reforço da SUP – Startup Portugal
• Emp. – Vales incubadoras/aceleradoras – Startup Portugal

450 M€

• Emp. – Vouchers para Startups – Startup Portugal

• Coaching 4.0 – Portugal Digital
• Rede Nacional de Test Beds – Portugal Digital
Catalisação Digital
das Empresas
TD-C16-i03

• Digital Innovation Hubs - IAPMEI
• Desmaterialização da faturação - AMA

100 M€

• Selos de certificação - INCM
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Capacitação Digital das Empresas

- TD-C16-i01

►Academia Portugal Digital – 6 M€
► Emprego + Digital – 94 M€

Criação de dois programas de formação interligados, que visam colmatar lacunas nas competências
digitais, dos trabalhadores (funcionários e empresários) e das empresas
● Implementação Plataforma e Programa de desenvolvimento de competências digitais em larga
escala que deverá permitir aos trabalhadores do setor empresarial
(1) produzir uma autoavaliação do atual nível de competências digitais;
(2) receber um plano personalizado de capacitação em competências digitais com metas concretas;
(3) aceder a recursos de formação online que permitam adquirir novas competências e atingir os objetivos pré indicados;
(4) desenvolver um passaporte pessoal que discrimine e centralize a informação das competências digitais do trabalhador (em articulação sempre que justificável com outros
sistemas, nomeadamente o passaporte Qualifica).
(5) permitir uma avaliação das competências digitais de cada empresa participante e contribuir para a identificação de prioridades de formação contínua, recrutamento e
investimento.

● Programa de capacitação em tecnologias digitais
(1) visa responder aos desafios e oportunidades de diversos setores empresariais nomeadamente indústria, comércio, serviços, turismo, agricultura, economia do mar e
construção, fortemente impactados pelos processos de transformação digital e pela pandemia do COVID19
(2) este programa é uma vertente de especialização da “Academia Portugal Digital” operacionalizando a capacitação em formato de ensino presencial e misto.

Transição Digital das Empresas

- TD-C16-i02

Bairros Comerciais Digitais | AVISO ABERTO ATÉ 31 DE
MARÇO (até às 19h00) > Aviso N.º 01/C16-i02/2022

► Comércio Digital – Bairros Digitais – 55 M€
► Comércio Digital – Aceleradoras – 55 M€
► Comércio Digital – Internacionalização via e-commerce – 25 M€

● Estímulo à valorização e digitalização das zonas comerciais, através da criação de 50 Bairros Digitais
(1) Implementação ou reforço da conetividade, bem como a infraestrutura digital local
(2) adoção de soluções conexas como a instalação de beacons ou «mupis» interativos
(3) harmonização urbanística dos espaços com a experiência digital, na coordenação da oferta e integração de tecnologia em equipamentos e infraestruturas adjacentes aos
Bairros;
(4) integração de soluções tecnológicas de gestão de entrega de encomendas e a adoção de meios de pagamento eletrónicos, de forma a digitalizar a experiência de consumo,
assim como a própria alavancagem digital dos modelos de negócio

● Estímulo à transição digital de 30.000 micro, pequenas e médias empresas com atividade comercial, através da criação de 25 aceleradoras de
proximidade, locais e regionais
(1) avaliar a maturidade digital das empresas, propor um plano de transição e acompanhar os operadores económicos do comércio e que prestam serviços de proximidade,
nomeadamente no que diz respeito à criação ou reforço da sua presença digital e à adaptação do seu modelo de negócio
(2) visa apoiar a transição digital de 30.000 PME do sector comercial

● Desenvolvimento de serviços de suporte digital aos processos de internacionalização de 1.500 PME
(1) promoção do comércio eletrónico para novas exportadoras
(2) lançamento de um novo programa de apoio individualizado para a promoção digital, orientado para a diversificação de mercados para empresas que já tenham experiência
internacional consolidada

Transição Digital das Empresas

- TD-C16-i02

► Empreendedorismo – Reforço da SUP – 15 M€
► Empreendedorismo – Vales Incubadoras/Aceleradoras – 20 M€
► Empreendedorismo – Vouchers produtos verdes e digitais para Startups – 90 M€

● Reforçar a SUP
(1) implementação de Plataforma, a desenvolver através de um concurso internacional, com funcionalidades, entre outras, de market place dinâmico, tornandose uma ferramenta de extrema utilidade para todo o ecossistema
(2) mapeamento de 5.000 Startups

● 400 Vales Incubadoras/ Aceleradoras
(1) investir no aumento dos recursos das incubadoras/aceleradoras bem como apostar na capacitação dos seus RH e na sua própria transição digital
(2) convertidos em serviços de capacitação dos colaboradores das Incubadoras/Aceleradoras e apoio na gestão administrativa (reforço de RH ou serviços
externos)
(3) captação de investimento (Investimento e esforços na área comercial), gestão de portfólio e serviços de coaching

● 3.000 Vouchers para Start-ups - Novos Produtos Verdes e Digitais
(1) apoiar start-ups que têm ou querem desenvolver modelos de negócio digitais com forte componente verde
(2) permitir a redução dos impactos da poluição, que fomentam a economia circular, que constituem novas soluções para a produção de energia e/ou que se caracterizam pela
utilização de Dados Abertos ou Inteligência Artificial
(2) Os vouchers podem ser utilizados em recursos humanos altamente qualificados, contribuindo para atividades de I&D ou na aquisição de serviços de incubação, aceleração ou
consultoria que estejam relacionados com o mesmo objetivo

Transição Digital das Empresas

- TD-C16-i02

► Coaching 4.0 – 40 M€
► Rede Nacional de Test Beds – 150 M€

● 4.000 vales Coaching 4.0
(1) Enquadrado no programa nacional Indústria 4.0, esta iniciativa procura suportar a integração de investimento em tecnologia nas empresas e
desenvolver competências nas empresas para facilitar a sua transformação organizacional e digital
(2) 4.000 vales convertíveis em despesas relacionadas com ações formativas e de consultoria

● Rede Nacional de 30 Test Beds
(1) Criação de uma rede nacional colaborativa de 30 "Test Beds" através de infraestruturas que visam criar as condições necessárias às empresas
para o desenvolvimento e teste de novos produtos e serviços e acelerar o processo de transição digital, seja via um espaço e de equipamento
físico com forte componente digital ou de simulador virtual/digital
(2) O objetivo desta rede colaborativa é aumentar o número de pilotos de produto (digitais ou apenas possíveis de produzir com recurso à
digitalização de processos e de ferramentas digitais) que se tornam comercialmente viáveis atravessando o que é apelidado de “vale da morte”,
correspondente à passagem de validação em laboratório (TRL 4) à fase de protótipos em ambiente industrial (TRL7), e partilhar
conhecimento/experiência através de casos de estudo, para contribuir para a aprendizagem de processos digitais por parte das PMEs

Transição Digital das Empresas

- TD-C16-i03

► Digital Innovation Hubs – 60 M€

● Rede de DIH
(1) Já em desenvolvimento no âmbito do Digital Europe Programme (DEP), será assim aumentada a escala de cada um dos EDIH que a
Comissão Europeia venha a selecionar (estimados nesta fase entre 4 a 5) e alcançado um maior número e diversidade de DIH que
possam apoiar as empresas portuguesas, segmento-as sectorialmente em função das suas necessidades específicas e fomentando o
desenvolvimento de uma cultura colaborativa, promovendo a inovação aberta e o desenvolvimento de competências
(2) A criação de cada DIH (incluindo os da rede europeia) implicará a fundação de uma incubadora/aceleradora para fomentar o
ecossistema de empreendedorismo associado aos sectores abrangidos pelo hub. Este esforço será suportado, entre outras, em 3
tecnologias chave (HPC, IA e cibersegurança)

(3) Beneficiários finais: entidades organizadas em consórcios (empresas, instituições privadas sem fins lucrativos, inst. científicas e
tecnológicas, administração publica local)
(4) São elegíveis os seguintes custos: (i) custos de aquisição e/ou amortização de equipamentos e instalações, tanto de hardware
como de software; (ii) Pessoal qualificado do Polo de Inovação Digital para a prestação de serviços de transformação digital a PME ou
Administração Pública, incluindo subcontratação de especialistas; (iii) Custos com deslocações para pessoal do Polo, necessárias à
colaboração com outros Polos nacionais e europeus; (iv) Custos indiretos nos termos a definir pelos programas financiadores; (v)
Custos operacionais da Incubadora/Aceleradora: como recursos humanos e desenvolvimento de conteúdos formativos

Transição Digital das Empresas

- TD-C16-i03

► Desmaterialização da faturação – 10 M€
► Selos de Certificação – 30 M€

● Desmaterialização da faturação
(1) Automatizar o processo de aposição de assinatura eletrónica qualificada para a emissão de faturas através do Serviço de Assinatura de Faturas
Eletrónicas (SAFE) da AMA, bem como massificar a utilização de faturação em formato digital nas transações B2B e B2C disponibilizando uma
solução com recurso à Morada Única Digital que possibilitará o envio por email das faturas para o contribuinte
(2) No final de 2025 atingir 250.000 utilizadores e o envio acumulado de 700 milhões de faturas em formato digital com um nível de
disponibilidade da solução superior ou igual a 99,90%

● Selos de Certificação
(1) Disponibilização de 4 novas plataformas de certificação em cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade, bem como uma
campanha de divulgação e capacitação de organismos de avaliação de conformidade ou laboratórios de avaliação técnica e a conceção de selos
nesses domínios

(2) Plataformas que irão suportar os processos de divulgação dos programas, requerimentos e submissões de pedidos de certificação, gestão do
processo, emissão e repositório centralizado das certificações e selos emitidos. A existência de plataformas centralizadas permitirá ainda o suporte
à comunicação entre todas os parceiros e entidades envolvidas nos processos, bem como a geração de dados processuais importantes para a
monitorização do programa.
(3) Espera-se com este investimento, contribuir para uma mudança estrutural no modo como se desenvolvem os negócios digitais e criar um
impacto positivo e de longo prazo no modo como são tratados e partilhados dados, aspeto fundamental no reforço da resiliência, confiança e
segurança dos sistemas das empresas.

Timeline das medidas

Calendário sujeito a revisão

2º Trim 2022
Academia Digital, +Emprego Digital,
Exportar via e-commerce, Vales
para Startups, Vouchers para
incubadoras, Test beds, Selos de
Certificação, Coaching 4.0

4º trimestre de 2021
Agendas, Descarbonização e Bairros
de Comércio Digital

1º Trim 2022
Polos de Inovação, Aceleradoras de
Comércio, desmaterialização da
faturação,
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Principais problemas nas candidaturas

• Investimento não fundamentado (ex: por análise estratégica)
• Viabilidade/Pressupostos financeiros e pouco consistentes
• Investimento não está alinhado com objetivos de politicas
setoriais visados no Programa/Concursos, nomeadamente:
• Transição digital e climática
• Inovação

Recomendações – Início do investimento
•Inicio: inicio dos trabalhos de construção ou o primeiro compromisso firme de encomenda de equipamentos
ou qualquer outro que torne o investimento irreversível, incluindo os adiantamentos para sinalização
•Não é início: A compra de terrenos, a obtenção de licenças e a realização de estudos de viabilidade/prévios

O projeto não pode ter início antes da
candidatura (ou do registo do pedido de
auxílio se aplicável)

O projeto tem de ter início após a sua
aprovação (ex: PT2020 6 meses através da
apresentação de pedido de pagamento)

Recomendações - Depois da aprovação...

•

Responsáveis claros na empresa

•

Aquisições em condições de mercado, a terceiros não relacionados,
sem intermediários e a fornecedores com capacidade

•

Monitorização dos marcos, metas, obrigações e riscos, durante e
após a execução, possibilitando ações corretivas atempadas

O sucesso não está na aprovação, mas na execução e no cumprimento dos objetivos

Obrigado!
IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
wwww.iapmei.pt
info@iapmei.pt
Linha Azul 808 201 201 | 213 836 237

